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 اب کنکوری موسسات و کشور  موتشی نظام جایگزی  های م موعس رشد»و « نخبگا  جذب منظور بس بنیا  دانش
 شود. مطرح می« نخبگا  و استعدادها مدیریت درتمینس کننده تخریب و نامناسب رویکردهای

فناورانس
 اجتماعی های شبکس توسعس»هایی همچو   در تمینس تجلیل مجیط خارجی ات منظر تکنولوژی فرصت 

 با استعدادها توانمندساتی و پرورش نوی  های شیوه توسعس»، «نخبگانی اجتماعات درتمینس تعامالت تلویت منظور بس
 مخاطبی  گسترش و اطالعات فناوری واسطس بس اجتماعی عدالت گسترش»، «الکترونیم  موتش رویکرد ات گیری بهره
و « نخبگا  جذب منظور بس مجور فناوری بسترهای و بنیا  دانش های م موعس رشد»، «استعدادها پرورش هدف با بنیاد
« تمینس ای  در نخبگا  جذب و تکنولوژی با شد  همگام بس نسبت کشور های دستگاه و ها ساتما  دغدغس و تاکید»

 است.

تجلیل مجیط داخلی
 

ورودیها
 

 و افراد  فرینی نلش»ها( نلاط قوتی همچو   ی در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور منابع)ورود
 اقصی در بااستعداد و خالق جوانا  و نوجوانا  وجود»، «بنیاد مدیریتی های سمت در خالق و دانشگاهی های شخصیت

، «نخبگا  ملولس با مرتبط دولتی و حاکمیتی های دستگاه با مناسب ارتباطات و تعامالت»، «بنیاد با مرتبط کشور نلاط
 نهاد ناکار مدی»و همچنی  نلاط ضعفی همچو  « بنیا  دانش های م موعس و دانشگاهی مراکز با مناسب تعامالت»

 در غیرمنعطف و غیرپویا فرایندهای برخی غلبس»، «برتر استعدادهای و نخبگا  صجیح راهبری در پرورش و  موتش
 برتر استعدادهای صاحبا  معیشتی مشکالت»، «نخبگا  ات حمایت در بنیاد ای بودجس مشکالت»، «نخبگا  با مواجهس

 احصا شده است.« نخبگا  مدیریت و دهااستعدا پرورش در مشارکتی و خالق بسترهای ای اد در ضعف»، «نخبگا  و

فر یندها
 

 در نوی  رویکردهای توسعس»در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور فر یندها نلاط قوتی همچو  
 در اطالعات فناوری بر مبتنی رویکردهای ات گیری بهره و ساتی چابم»، «نخبگا  بس مربوط های جایزه تخصیص
 توجس»، «استعدادها و نخبگا  مدیریت کار مدساتی منظور بس نخبگی تعریف های شاخص تغییر»، «نخبگانی تعامالت

 تعریف در ضعف»و همچنی  نلاط ضعفی همچو  « نخبگا  مدیریت در تربیتی_ فرهنگی های برنامس و مالحظات بس
 توانمندساتی و پرورش در ضعف»، «انسانی علوم های حوته در ویژه بس نخبگانی های فعالیت و نخبگی صجیح گستره
، «نخبگا  با تعامالت و مواجهس در بوروکراتیم و اداری تفکر»، «نظام کال  نیاتهای و مسائل حل درراستای نخبگا 

 در ضعف»، «استعدادها پرورش و مدیریت درراستای کشور دوردست و مختلف مناطق با ارتباط برقراری در ضعف»
 قابل احصاست.« بنیاد های برنامس و ها ظرفیت معرفی منظور بس ارتباطاتی و ای رسانس های فعالیت

خروجی ها
 

 و استعداد مدیریت چرخس بس توجس»ها نلاط قوتی همچو   در تمینس تجلیل مجیط داخلی در مجور خروجی
 های شرکت تاسیس و کار فرینی های عرصس بس نخبگا  برخی ورود»، «نخبگا  برای متنوع های جایزه تعریف

 اولویت در»، «تمینس ای  در حمایتی ساتوکارهای تعریف برای تالش و نخبگا  معیشتی مسائل بس توجس»، «بنیا  دانش
 صاحبا  و نخبگا  خروج»و نلاط ضعفی شامل « تجصیلی و شغلی های ظرفیت برخی در نخبگا  داشت  قرار

 بس برتر استعدادهای و نخبگا  هدایت و جذب در ضعف»، «یافتس توسعس کشورهای سمت بس کشور ات استعدادها
 درراستای کشور ات خارج نخبگا  و ایرانیا  ات گیری بهره و ارتباط عدم»، «کشور در تاثیرگذار و مدیریتی ساختارهای

مطرح « کشور واقعی مسائل و نیاتها با نخبگا  نگهداشت و توانمندساتی فرایند تناسب عدم»و « ملی مسائل حل
 شود. می

 

 های پژوهش یافته

ههها، پیشههی ، تحلیههل اسههااد باالدسههتی و تحلیههل اسههتراتوی    براسههاس پههووه،
محهور   شااسی و ارائه راهکهار در حهوز، نخبیهان در چههار محهور عاملیهت       مساهه

محهور درونهیا و سهاختارمحور درونهیا بهه       برونیرا، ساختارمحور برونیرا، عاملیت
 شود: شر  زیر پیشاهاد می

 رورش استعدادها و راهبری نخبگانبرونگرا در پ محور رویکرد عاملیت

بها تررکهی بهر     نخبیهان  راهبهر، »در ای  رویکرد پیشاهاد، تررکی سیاستیذار، بر 


